
 
 

รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต รอบ ๖  เดือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการกิจกรรม ดําเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(เบิกจาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

๑.การสรางท่ีไม
ทนตอกาทุจริต 

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝาย
บริหารฝายสภาทองถ่ินและฝายประจํา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูบริหาร
สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาล
ตําบลนิคมฯ 
๒. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลนิคมฯ 
๓. กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากร 
๔. มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 

ตุลาคม ๒๕๖๓-
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๓-
กันยายน ๒๕๖๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๓-
กันยายน ๒๕๖๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๓-
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
- 
 
- 
 
- 

แลวเสร็จ 
 
 

แลวเสร็จ 
 

แลวเสร็จ 
 

แลวเสร็จ 

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก 
แกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

๑. โครงการอบรมและใหความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ี
จํ า เ ป น ใ นชี วิ ต ป ร ะจํ า วั น แล ะ เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง
ประชาธิปไตย 
๒. โครงการอบรมผูอยู ในขายชําระภาษี.ในเขต
เทศบาล 

ตุลาคม ๒๕๖๓-
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
ตุลาคม ๒๕๖๓-
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

แลวเสร็จ 
 
 

แลวเสร็จ 

๑.๓ การสรางจิกสํานึกและความตระหนัก
แกเด็กและเยาวชน 

๑.กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
๒.พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน 
๓.กิจกรรมสรางจิตสาธารณะและความรับผิดชอบใน
สังคม 

ตุลาคม ๒๕๖๓-
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๐,๐๐๐ - อยูระหวาง
ดําเนินการ 

  



- ๒ – 
รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการกิจกรรม ดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(เบิกจาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

๒.การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ป อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
๒.๒มาตรการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑. กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือน 
๒. กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณราบจายประจําป 
๓. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

ตุลาคม ๒๕๖๔-
มีนาคม ๒๕๖๕ 

- - แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและการใช
อํานาจหนา ท่ี ให เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
 

๑โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.มาตรการในการเรงรัดตืดตามการปฏิบัติราชการ
ในเปนไปตามระเบียบของราชการ 

ตุลาคม ๒๕๖๔-
มีนาคม ๒๕๖๕ 

- - แลวเสร็จ 
 
 

 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

๑. กิจกรรมยกยองหนวยงาน องคกร ผูทําประโยชน
แกสวนรวม 
๒. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูมีจิตสาธารณะ 
๓. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔-
มีนาคม ๒๕๖๔ 

- - แลวเสร็จ 



- ๓ – 
รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการกิจกรรม ดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(เบิกจาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๑.มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒.มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ 
๓. มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อรองเรียน 

ตุลาคม ๒๕๔- 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

- - แลวเสร็จ 
 
 
 

๓.การสงเสริม
บ ท บ า ท แ ล ะ
การมีสวนรวม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

๑.จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารใน
ชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลนิคมฯใหมีประสิทธิ 
ภาพมากยิ่งข้ึน 
๒.มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลาก 
หลาย 
๓.กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน
การคลังพัสดุและทรัพยสินของเทศบาลฯและการรับ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 
๓.มาตรการจัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลนิคมฯ 

ตุลาคม ๒๕๖๔- 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

- - แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.การรับฟงความคิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน/ทุกขของ
ประชาชน 

๑.มาตรการ การดําเนินงานศูนยรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกขเทศบาลฯ 
๒.มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่อง
รองเรียน 
๓.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

ตุลาคม ๒๕๖๔- 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

- - ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 



- ๔ – 
รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการกิจกรรม ดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(เบิกจาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 ๓.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๑.โครงการประชุมประชาคมตําบลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 
๒.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 
๓.มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
๔.มาตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลนิคมฯ 

ตุลาคม ๒๕๖๔- 
มีนคม๒๕๖5 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ แลวเสร็จ 

๔.กาเสริมสราง
และปรับปรงุ
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๑.การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการ
ได 
 

๑.มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย 
๒.กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงิน 
ใหประชาชนไดรับทราบ 
๓.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 

ตุลาคม ๒๕๖๔- 
มีนาคม ๒๕๖5 

- - ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

๒.การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
สภา 

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสมาชิกสภา 
พนักงานพนักงานจาง และผูท่ีเก่ียวของ 
๒.กิจการการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาล 

ตุลาคม ๒๕๖๔- 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๐,๐๐๐  ดําเนินการ
ตอเนื่อง 



- ๕ – 
รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการกิจกรรม ดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(เบิกจาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 ๓.เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

๑.กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 
๒.มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

ตุลาคม ๒๕๖๔- 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

- - ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

ขอแสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน สงผลใหการปฏิบัติของบุคลากรมีความ
โปรงใส และมีประสิทฺธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบกฎหมาย การใหบริการมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเปนรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคและนํามาใชประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร 
ภาพลักษณะของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอยใหเปนท่ียอมรับ โปรงใส และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค 
 ปจจัยสนับสนุน 
 ๑. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลของเทบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ใหความสําคัญกําการสงเสริมวินัย คุณธรรท จริยธรรมและการปองการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน และเขารวมกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง รวมท้ังแสดงเจตนารมณตอตานการทุจริต 
 ๒. พนักงานเทศบาล และพนักงานจางในสังกัดใหความรวมมือในการดําเนินงานแตละกิจกรรมตามแผนฯและมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินงานตามแผนฯ 
 ปญหาอุปสรรค 
 ๑. มีสถานการณวิกฤตการแพรระบาดของโรคโควิค ๑๙ จนไมอาจดําเนินการหรือตองปรับเปลี่ยนการดําเนินงานตามแผนฯ 
 ขอเสนอแนะ 
 ในการปรับปรุงการดําเนินการตามแผนปองการทุจริตของเทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติตมแผนปองกันการทุจริตของ
เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. กําหนดใหมีการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม และจรรยาบรรณของขาราชการ 



- ๖- 
 ๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร สาํหรับการดําเนินโรงการ/กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมข้ึน 
 ๓. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี หาผูเชี่ยวชาญในการ
สงเสริมตามกิจกรรม/โครงการ เพ่ือใหความรูในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีตอองคกร 

 
 

             (ลงชื่อ).......................................ผูรายงาน 
                                             (นายคาถาเพชร   สุรเกษ) 

                                            นิติกรชํานาญการ 
 


